
)ﾏěﾐ┞ týkajíIíIh se aktuálﾐího pro┗ozu České pošt┞: 
 

ヱ.       U zapsaﾐýIh zásilek, u kterýIh to odesílatel výslovﾐě při podáﾐí ﾐezakázal, autoﾏatiIk┞ 
prodlužujeﾏe úložﾐí doHu ﾐa ﾏa┝iﾏálﾐě ﾏožﾐou. 
 

 u Halíků ze Α kaleﾐdářﾐíIh dﾐů ﾐa ヱヵ kaleﾐdářﾐíIh dﾐů 

 

 u dopisů z ヱヵ kaleﾐdářﾐíIh dﾐů ﾐa ンヰ kaleﾐdářﾐíIh dﾐů 

 

Požádali jsﾏe ┗šeIhﾐ┞ adresát┞, kterýﾏ jsou jejiIh zásilk┞ doručo┗áﾐ┞ ﾐa adresu, aH┞ ﾏěli při jejiIh 
přeHíráﾐí oIhraﾐu úst a ﾐosu ┗ podoHě roušk┞, případﾐě jiﾐého oIhraﾐﾐého pr┗ku. Listo┗ﾐí a Halíko┗í 
doručo┗atelé ﾐejsou po┗iﾐﾐi zásilku předat, pokud klieﾐt ﾐeHude zahaleﾐ, a zásilku uloží ﾐa poště. 
Na poHočkáIh platí stejﾐá pra┗idla, Hez zahaleﾐí oHličeje a ﾐosu ﾐeHudou zákazﾐíIi ┗puštěﾐi ﾐa 
pobočku. 
 

ヲ.       Doručováﾐí v oHlasteIh ﾐeuzavřeﾐýIh krajskou h┞gieﾐiIkou správou a doﾏáIﾐosteﾏ, které 
ﾐeﾏají ﾐařízeﾐou karaﾐtéﾐu: 
 

 Balíko┗é a listo┗ﾐí zásilk┞ doručujeﾏe podle staﾐdardﾐíIh pošto┗ﾐíIh podﾏíﾐek. Např. Balík 
Do ruk┞ doručíﾏe ﾐa adresu, kterou klieﾐt z┗olil, Balík Do Halíko┗ﾐ┞ Hude uložeﾐ ﾐa příslušﾐé 
poHočIe. 

 

 U doporučeﾐýIh zásilek ┗ případě, že ﾐa adrese ﾐezastihﾐeﾏe adresáta, zásilku ﾐeukládáﾏe 
zpět ﾐa poštu, ale ro┗ﾐou ji ┗kládáﾏe do doﾏo┗ﾐí sIhráﾐk┞ adresáta ふﾐetýká se zásilek, které 
ﾏají doplňko┗é služH┞ „Dodejka“, „Dodáﾐí do ┗lastﾐíIh rukou“ ﾐeHo „Dodáﾐí do ┗lastﾐíIh 
rukou ┗ýhradﾐě jeﾐ adresátaぶ. 

 

 OH┞čejﾐé listo┗ﾐí zásilk┞ doručujeﾏe ┗ložeﾐíﾏ do doﾏo┗ﾐí sIhráﾐk┞ adresáta, který příjeﾏ 
těIhto dopisů ﾐijak ﾐepot┗rzuje. 

 

 )ásilk┞ ze zahraﾐičí doručujeﾏe ┗ případě, že je ze zeﾏě odesláﾐí dostaﾐeﾏe do přepra┗┞. 
 

 Propagačﾐí ﾏateriál┞ ﾐedoručujeﾏe, iﾐforﾏačﾐí ﾏateriál┞ doručujeﾏe, pouze pokud 

oHsahují iﾐforﾏaIe o koroﾐa┗iro┗é situaIi z Βヰ % s┗ého rozsahu. 
 

 Pošto┗ﾐí sIhráﾐk┞ jsou ┗┞Híráﾐ┞ ┗ poﾐdělí, ┗e středu a ┗ pátek. 
 

ン.       Možﾐosti výplat┞ důIhodů: 
 

 NejHližšíﾏ ┗ýplatﾐíﾏ dﾐeﾏ pro důIhod┞ je čt┗rtek ヲ. duHﾐa ヲヰヲヰ. Česká pošta ┗┞hodﾐotila 
dosa┗adﾐí způsoH ┗ýplat┞ důIhodů, kd┞ ┗šeIhﾐ┞ platH┞ doručo┗ala ﾐa koﾐkrétﾐí adresy. 

Úspěšﾐost doručo┗áﾐí H┞la Βヰ %, lokálﾐě ┗e ┗elkýIh ﾏěsteIh pouze ンヵ %. ) teréﾐﾐího 
dotazo┗áﾐí ﾏezi důIhodIi a z reakIí této klieﾐtel┞ ﾐa poHočkáIh ┗┞pl┞ﾐulo, že ┗elká část 
těIh, kteří si staﾐdardﾐě ﾐeIhá┗ají posílat důIhod ﾐa poštu, kde si ho také ┗┞Herou, ﾐeﾏají o 
doručo┗áﾐí ﾐa adresu zájeﾏ a stále preferují ﾐá┗ště┗u poHočk┞. S ohledeﾏ ﾐa t┞to odlišﾐosti 
a klieﾐtské ﾐá┗┞k┞ růzﾐýIh skupiﾐ seﾐiorů Hude od ヲ. duHﾐa ヲヰヲヰ Česká pošta Hude ┗┞pláIet 
důIhod┞ staﾐdardﾐíﾏ způsoHeﾏ, jaký si důIhodIe z┗olil a ﾐa který je z┗┞klý. Ted┞ Huď 
doručeﾐíﾏ ﾐa adresu, ﾐeHo uložeﾐíﾏ ﾐa poHočIe. 

 

 NiIﾏéﾐě ┗ ráﾏIi zajištěﾐí ﾏa┝iﾏálﾐí oIhraﾐ┞ zdra┗í seﾐiorů Česká pošta opěto┗ﾐě 
upozorňuje ﾐa ﾏožﾐost, že pokud je důIhod ┗┞pláIeﾐ ﾐa poště, ﾏůže si důIhodIe za┗olat ﾐa 



svoji poHočku, kde si doﾏlu┗í zﾏěﾐu forﾏ┞ ┗ýplat┞ důIhodu. Pokud ozﾐáﾏí tuto zﾏěﾐu 
ﾐejpozději deﾐ před ┗ýplatﾐíﾏ dﾐeﾏ, důIhod ﾏu Hude ┗e ┗ýplatﾐí deﾐ řádﾐě doručeﾐ ﾐa 
doﾏlu┗eﾐou adresu. Dohoda ﾐa koﾐkrétﾐíﾏ terﾏíﾐu doručeﾐí ﾏůže Hýt i kd┞koli┗ po 
příslušﾐéﾏ ┗ýplatﾐíﾏ dﾐu. 

 

 )ﾏěﾐu forﾏ┞ ┗ýplat┞ pak ﾏůže důIhodIe ozﾐáﾏit i prostředﾐiIt┗íﾏ forﾏuláře s plﾐou ﾏoIí. 
Pokud ted┞ důIhodIe ﾐepotřeHuje, ﾐeﾏusí poHočku České pošt┞ ┗ůHeI ﾐa┗ště┗o┗at. V 
opačﾐéﾏ případě je doporučeﾐo seﾐiorůﾏ ﾐa┗ští┗it poHočk┞ České pošt┞ ┗ raﾐﾐíﾏ čase. 
Hodiﾐ┞ ┗┞hrazeﾐé pouze pro důIhodIe jsou ﾐa každé poště od ote┗řeﾐí do de┗áté hodiﾐ┞ 
dopoledﾐe. V tuto doHu ﾐeﾏají ﾐa poHočku přístup lidé ﾏladší ヶヵ let. 

 

 Česká pošta akIeptuje pro ┗ýplatu důIhodu i plﾐou ﾏoI ┗┞plﾐěﾐou ﾐa příslušﾐéﾏ forﾏuláři. 
Tu je potřeHa přiﾐést ﾐa poHočku ┗┞plﾐěﾐou a podepsaﾐou. 

 

Sezﾐaﾏ uza┗řeﾐýIh pro┗ozo┗eﾐ je pra┗idelﾐě aktualizo┗áﾐ ﾐa ﾐašiIh ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 

České pošt┞. 

 


